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Meta de Santo André é elevar
para 85% a cobertura do

Programa de Saúde da Família

Banco de Leite do HMU
conquista dois prêmios
do Governo do Estado

Equipe Vascular da FMABC
atende quase 400 pacientes no
Centro Hospitalar Municipal

A cidade acaba de se tornar referência em exames e terapias endoscópicas. A Prefeitura inaugurou em maio o  
Centro de Endoscopia Dr. Odair Manzini, que oferece à população exames diagnósticos e terapêuticos  
de alta qualidade – inclusive a endoscopia bariátrica, realizada de forma pioneira na cidade. Pág. 7

São Caetano inaugura centro inovador de
endoscopia no Hospital Márcia Braido

Divulvação PMSCS
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Unidades de Saúde do ABC e  
São Mateus são vistoriadas com  
foco em segurança do trabalho

Maior unidade mantida da Fundação 
do ABC, a Central de Convênios realizou 
entre janeiro e março deste ano detalhada 
inspeção técnica de segurança em 149 ser-
viços de Saúde das prefeituras de Santo An-
dré, São Bernardo e São Caetano. Entre os 
equipamentos visitados estão UBSs (Uni-
dades Básicas de Saúde), UPAs (Unidades 
de Pronto Atendimento), CAPSs (Centros 
de Atenção Psicossocial) e SAMU (Servi-
ço de Atendimento Móvel de Urgência). 
O trabalho foi executado pelas equipes 
do Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e Medicina do Trabalho da 
Fundação do ABC (SESMT-FUABC) e 
também compreendeu algumas unidades 
do contrato de gestão de São Mateus, dis-
trito da Capital paulista.

As equipes – compostas por quatro 
engenheiros de segurança do trabalho e 
11 técnicos – vistoriaram 62 unidades de 
Santo André, 78 de São Bernardo, 20 de 
São Mateus e nove de São Caetano. Os 
laudos finais da inspeção foram concluí- 
dos em maio e separados por unidades. 
O objetivo central do trabalho é, além de 
identificar situações fora de conformi-
dade com padrões de segurança, reduzir 
indicadores de acidentes e doenças do tra-
balho, além de combater o absenteísmo 
de acordo com recomendações ergonô-
micas (que zelam pelo bem-estar físico e 
emocional dos profissionais).

“O funcionário com saúde fica menos 
doente, está menos exposto a riscos e por 
isso tem chances menores de ser afasta-
do. Este raio-X das unidades possibilitou 
diagnosticar isso, o que certamente gerará 

economia”, comenta o engenheiro de Se-
gurança do Trabalho da FUABC, Amaury 
Machi Junior. Toda a metodologia do 
trabalho foi baseada em NRs (Normas 
Regulamentadoras) do Ministério do Tra-
balho e Emprego, decretos e instruções 
técnicas do Corpo de Bombeiros do Es-
tado de São Paulo.

Situações de problemas estruturais 
como rachaduras, mobília em desacordo 
com normas técnicas, infiltrações, rede 
elétrica exposta e lixeiras sem identificação 
foram algumas das inadequações encontra-
das e apontadas no relatório final, ilustra-
das com fotos e normas correspondentes.

O laudo técnico feito pelas equipes da 
Fundação do ABC será encaminhado às 
Secretarias de Saúde dos municípios res-
ponsáveis, que, a partir do recebimento 
do estudo, irão elaborar o cronograma 
de ação com as providências necessárias. 
“Permaneceremos de apoio e ficamos à 
disposição para acompanhar o andamen-
to deste trabalho em parceria com todas 
as prefeituras”, finaliza Machi. 

Equipe do Serviço Especializado em  
Engenharia de Segurança e Medicina do  

Trabalho da Fundação do ABC

Ao todo, 149 equipamentos da Central de Convênios no ABC foram
inspecionados pelas equipes do SESMT. Objetivo é reduzir índices

de acidentes do trabalho e gerar economia aos serviços

Novos caminhos da
Saúde no grande ABC

Esses últimos dias 
têm dado verdadeiros 
exemplos da importân-
cia regional e do papel 
estratégico da Faculda-
de de Medicina do ABC 
no cenário da Saúde do 
ABC. No capítulo mais 
recente, fomos procu-
rados pela Prefeitura 
de São Bernardo do 
Campo para contri-
buir na resolução de 
um caso emblemático, 
que foi notícia na mídia 
nacional. A Secretaria 
de Saúde entrou em 
contato conosco para 
que assumíssemos o tratamento de um ado-
lescente do município, que teve uma tatua- 
gem feita na testa contra a própria vontade. 
Prontamente, nosso serviço de Dermatolo-
gia se dispôs a conduzir a terapia do rapaz, se 
esse for o desejo da família.

Também em São Bernardo, realizamos 
recentemente outra parceria importante. Por 
meio da disciplina de Angiologia e Cirurgia 
Vascular, atendemos mais de 1.600 pacien-
tes no Ambulatório do Hospital Anchieta 
em dois mutirões – um em março e outro 
em maio. Agora, em junho, a cadeira migrou 
a experiência exitosa para a cidade vizinha, 
Santo André, onde realizou mutirão com 
381 atendimentos.

A mesma Prefeitura de Santo André, 
em parceria com a Fundação do ABC e a 
Central de Convênios, trouxe para o cam-
pus da Medicina ABC importante ativi-
dade destinada aos agentes comunitários 
de saúde do município. Durante a ação de 
capacitação e integração, tivemos o anún-
cio do prefeito, garantindo o aumento de 
25% para 85% na cobertura do Programa 

de Saúde de Família 
da cidade.

Por fim, não po-
deria deixar de men-
cionar nosso “C”. 
São Caetano acaba de 
inaugurar o Centro de 
Endoscopia Dr. Odair 
Manzini, que oferece 
à população série de 
exames diagnósticos e 
terapêuticos, a partir 
de parceria estratégi-
ca com a Faculdade 
de Medicina do ABC. 
Serão até 650 exames 
por mês, com aten-
dimento agendado e 

emergência 24 horas. Entre os destaques 
deste novo serviço, uma inovação em nível 
nacional: a endoscopia bariátrica. Trata-se 
de técnica utilizada no tratamento da obesi-
dade, desenvolvida a partir de protocolo de 
pesquisa da FMABC e que, a partir de ago-
ra, estará à disposição dos munícipes de São 
Caetano. A população passa a ter acesso ao 
procedimento minimamente invasivo, rea- 
lizado por via endoscópica, que permite a 
alta médica no mesmo dia da realização.

Esses são somente alguns exemplos da 
atuação regional da Faculdade de Medicina 
do ABC e do papel que a escola exerce não 
apenas no ensino e na pesquisa, mas também 
na assistência à população. Juntamente com 
nossa mantenedora, a Fundação do ABC, 
estamos à disposição das prefeituras institui-
doras para colaborar com nossa expertise, 
com o conhecimento e a força de nosso cor-
po docente na construção de novos cami-
nhos para a Saúde do Grande ABC.

Dr. Adilson Casemiro Pires
Diretor da FMABC
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Meta de Santo André é elevar para 85% a cobertura  
do ‘Programa de Saúde da Família’ até 2020

O prefeito Paulo Serra anunciou em 8 
de junho que Santo André se impôs como 
meta ampliar o Programa de Saúde da Famí-
lia (PSF) dos atuais 25% de cobertura para 
85% até 2020. Hoje o município do ABC 
Paulista conta com 296 agentes comunitá-
rios de saúde (ACSs).

“Estamos realizando um grande esforço 
para colocar a casa em ordem. A saúde, sem 
dúvida, está entre as principais demandas, ex-
pectativas e desejos da população. Temos uma 
meta ousada e vamos ampliar de 25% para 
85% a cobertura do PSF em Santo André nes-
ses quatro anos de mandato”, assegurou Paulo 
Serra durante a abertura do “Primeiro Encon-
tro de Interação com os ACSs de Santo An-
dré”, realizado em parceria com a Fundação 
do ABC, no campus universitário da Faculda-
de de Medicina do ABC.

Segundo o chefe do Executivo, além da 
ampliação do quadro de colaboradores, tam-
bém será feito trabalho de valorização dos 
agentes comunitários. “Construir prédios é 
relativamente fácil. Difícil é o acolhimento, o 
material humano, e é isso que fará a qualidade 
da saúde melhorar em Santo André. Já estamos 
implantando melhorias para a categoria, como 
a entrega de novos uniformes, e discutimos 
atualmente questões salariais com o sindicato. 
Precisamos valorizar os agentes comunitários 
em nosso município, pois contamos com o 
trabalho e o empenho desses profissionais 
para que a saúde na cidade volte ao patamar de 
que nunca deveria ter saído”, destacou Serra.

METAS ANUAIS
Para aumentar em 60 pontos percentuais 

a cobertura do Programa de Saúde da Família 

no período de 4 anos, a Secretaria de Saúde de 
Santo André estabeleceu plano anual de metas. 
Até o final deste ano, a cobertura deve chegar 
a 35%. Em 2018, 50%, passando a 70% em 
2019, e a 85% em 2020.

“Temos a intenção real e prioritária de for-
talecer toda a Atenção Básica do município. A 
ampliação do PSF e a valorização dos agentes 
fazem parte desse processo. Não é admissível 
uma cidade como Santo André ter apenas 25% 
de cobertura em Saúde da Família. Chega a ser 
vergonhoso. O PSF é uma estratégia funda-
mental para a qualificação da Saúde Pública e 
vamos reverter esse quadro”, garantiu a secre-
tária de Saúde, Ana Paula Peña Dias.

ATUAÇÃO NA COMUNIDADE
Conforme definição do Ministério da 

Saúde, a Atenção Básica tem a Saúde da 
Família como estratégia prioritária para sua 
organização, de acordo com os preceitos do 
Sistema Único de Saúde (SUS). O agente co-
munitário de saúde é capacitado para reunir 
informações de saúde sobre a comunidade 
onde mora. É orientado pelo médico e en-
fermeira da unidade de saúde instalada no 
território e vai de casa em casa anotando as 
informações que podem ajudar a saúde da 
comunidade, além de realizar orientações 
sobre campanhas em andamento, programas 
de saúde e medidas de promoção à saúde e 
de prevenção de doenças.

O primeiro encontro dos agentes de saú-
de de Santo André com representantes da 
gestão pública foi fundamental para estrei-
tar o vínculo com a Prefeitura e conhecer as 
propostas para a categoria. A presidente da 
Fundação do ABC, Dra. Maria Bernadette 

NEA-FMABC organiza noite de cinema e lançamento de livro
O Núcleo Especializado em Apren-

dizagem da Faculdade de Medicina do 
ABC (NEA-FMABC) programou para 
30 de junho (sexta-feira) a quarta edição 
do “CINENEA” – atividade cujo obje-
tivo central é proporcionar encontros 
educativos e lúdicos, assim como a troca 
de informações e experiências dentro de 
temas diversos nas áreas de educação e 
saúde. Desta vez, o encontro será prece-
dido pelo lançamento do livro “Dificul-
dades escolares: um desafio superável”. 
As atividades ocorrerão a partir das 18h 
no Anfiteatro David Uip, no campus 

escolares, com participação de mais de 20 
especialistas colaboradores.

MÃOS TALENTOSAS
Baseado em uma história real, o filme 

“Mãos talentosas” marcará o 4º CINE-
NEA, às 19h50, ao contar a trajetória de 
Ben Carson, um neurocirurgião mundial-
mente famoso. A confiança conquistada 
ao longo dos anos em nada lembra o garo-
to Carson na infância, criado apenas pela 
mãe e ridicularizado na escola por suas 
notas baixas. Trata-se de história de fé, es-
tudo e de superação.

universitário em Santo André (Av. Lauro 
Gomes, 2.000, Vila Sacadura Cabral). A en-
trada é gratuita.

Com cerca de 300 páginas, o livro pu-
blicado pela editora Pampaideia é assinado 
pela coordenadora do NEA-FMABC, a 
psicóloga, neuropsicóloga e psicopedagoga 
Alessandra Bernardes Caturani Wajnsztejn, 
e pelo neuropediatra, professor da discipli-
na de Neurologia da FMABC e presidente 
da Sociedade Brasileira de Neurologia In-
fantil (SBNI), Dr. Rubens Wajnsztejn. Ao 
todo são 22 capítulos, que abordam ques-
tões diversas relacionadas às dificuldades 

Zambotto Vianna, destacou a relevância do 
trabalho desempenhado pelos agentes e en-
grandeceu a atuação dos profissionais na co-
munidade. “Não adianta ter robôs em gran-
des hospitais, fazendo cirurgias alinhadas às 
melhores práticas de saúde do mundo, se há 
cidadãos morrendo por complicações causa-
das por hipertensão ou diabetes – doenças 
que poderiam ser controladas na base. Bater 
de porta em porta é um trabalho complexo. 
Não há dúvida de que a Saúde de qualquer 
cidade começa pelas mãos de vocês”, disse.

O encontro também teve a participação 
do diretor geral da Central de Convênios da 
FUABC, Aroldo da Costa Saraiva. “Às vezes, 
a cura é feita com carinho e não com remé-
dio. Se algum dia faltar carinho aos agentes 

comunitários, certamente teremos um caos 
na saúde”, afirmou Saraiva, reforçando a 
importância destes profissionais para o bom 
funcionamento da Saúde Pública municipal.

Na sequência do evento foram aborda-
dos temas pertinentes ao cotidiano de traba-
lho dos agentes, com participação da diretora 
de Atenção à Saúde da Secretaria de Saúde, 
Cristiana Nunes Carvalho, do gerente de 
humanização da Secretaria de Saúde, Fábio 
Saad, da diretora de Atenção Primária, Lean-
dra Martins, e de Audrey Bianchini, gerente 
de Esporte Participativo e Prática Esportiva 
da Secretaria de Esportes. Já a agente comu-
nitária de saúde, Maria do Socorro Carvalho, 
foi selecionada para contar suas experiências 
pessoais ligadas à rotina da profissão. 

Paulo Serra na abertura do “Primeiro Encontro de Interação com os ACSs de Santo André”,  
realizado em parceria com a FUABC
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Banco de Leite do HMU conquista dois
prêmios do governo do Estado

O Hospital Municipal Universitário 
(HMU) de São Bernardo foi reconhecido 
duas vezes no “Prêmio Paulista de Banco 
de Leite”, oferecido pela Secretaria de Saú-
de do Estado. A entrega ocorreu em 19 de 
maio, no auditório do Hospital Maternida-
de Leonor Mendes de Barros, no Belenzi-
nho, em São Paulo.

O HMU concorreu com 57 bancos de 
leite de todo o Estado e foi premiado nas ca-
tegorias de “Volume de leite coletado” e “Vo-
lume de leite distribuído”.

A diretora do HMU, Dra. Mônica Carnei-
ro, e a responsável técnica do Banco de Leite, 
Nerli Pascoal Andreassa, receberam os prê-
mios e ressaltaram a importância da doação e 
do trabalho da unidade. “O leite humano não 
está disponível no mercado para comprar. É 
necessário unir esforços para fazer com que 
chegue até quem precisa. Receber esses dois 
prêmios fez a gente ter mais certeza de que 
São Bernardo e o HMU estão realizando um 
trabalho que ajuda a salvar a vida de muitos 
bebês”, apontou Nerli.

Dra. Mônica Carneiro ressaltou, ainda, 
que desde que o Banco de Leite foi inau-
gurado, em 1999, cerca de 17 mil bebês já 
foram beneficiados. “Desde o princípio, nós 

O setor da Saúde em São Bernardo 
tem conseguido atingir uma importan-
te marca em um dos tratamentos mais 
complexos para o ser humano, a dia-
betes. O Ambulatório do Hospital An-
chieta, localizado Rua Silva Jardim, 470, 
Centro, está ajudando a salvar os pés de 
pacientes diabéticos que têm diagnóstico 
de amputação. A técnica é aplicada pelo 
cirurgião vascular, Dr. João Paulo Tardi-
vo, e garante a eliminação de bactérias 
por meio da energia da luz e estimula o 
oxigênio intracelular.

Em uma sala com duas macas, Dr. 
Tardivo atende pacientes de diversas 
idades. Todos apresentam o mesmo 
diagnóstico: diabetes descompensada, 
com graves feridas nos pés. Ao lado de 
duas enfermeiras, ele limpa os machuca-

Desde que foi inaugurado, em 1999, Banco de Leite do HMU já beneficiou cerca de 17 mil bebês

Técnica pode dispensar a utilização de antibióticos

PMSBC/Gabriel Inamine

PMSBC/Raquel Toth

Hospital em São Bernardo concorreu com outros 57 bancos de leite do Estado e foi premiado por eficiência na  
captação do leite humano e também pela distribuição aos recém-nascidos

Método aplicado no Hospital Anchieta ajuda a salvar os pés de pacientes; município utiliza técnica com luz e oxigênio para eliminar bactérias

dos e aplica um corante azul. Em seguida, 
posiciona os pés sob uma forte luz. Após 
o término da sessão, já é possível analisar a 
evolução do paciente.

Aposentado, Devanir Batista Junior, de 
53 anos, é um dos pacientes que passam 
pelo tratamento. Ele deu entrada no hospital 
Anchieta com o diagnóstico de amputação. 
Devanir estava com uma grave infecção nos 
pés, que irradiava para a panturrilha. “Eu 
dei entrada no hospital sabendo que pode-
ria perder o pé. Não tinha mais esperança 
de andar. A infecção já tinha tomado conta 
de tudo. Porém, conheci um anjo, que me 
devolveu a esperança que estava faltando”, 
contou o paciente.

Responsável pelo método, Dr. Tardivo 
contou que conheceu a técnica nos anos de 
1970, destacando que se trata de um estudo 

desenvolvido em 1900. O profissional 
da Saúde ressaltou que é extremamen-
te viável aos pacientes com diabetes, ao 
invés de adotar o antibiótico, uma vez 
que a medicação pode afetar o rim. “A 
terapia fotodinâmica ajuda a preservar 
os órgãos dos pacientes. Utilizamos o 
medicamento nos primeiros dias de tra-
tamento apenas para evitar que a bacté-
ria se espalhe pelo corpo, depois disso 
é suspensa. Toda a cicatrização é feita 
através da luz e a eficiência dela é ime-
diata”, explicou o cirurgião.

Além de ser um médico querido por 
pacientes, Dr. Tardivo já publicou artigos 
para a Harvard University, dos Estados 
Unidos, e foi convidado para participar 
de um congresso em junho, em Portugal, 
para debater “Resistência Bacteriana”.

realizamos um trabalho específico para aten-
der esses bebês. Oferecemos um leite seguro,  
adequado e que respeita todos os processos 
de higiene, manuseio e pasteurização. Nosso 
principal objetivo é atender a toda essa de-
manda com segurança”, explicou a diretoria 
do HMU.

Além da comemoração, a premiação 
ocorreu na mesma data em que é celebrado o 
“Dia Nacional de Doação de Leite Humano”, 
com a intenção de conscientizar ainda mais a 
população e os responsáveis dos bancos de 
leite sobre a importância da doação.

Hoje o Hospital Municipal Universitário 

possui média de 76 doadoras ativas, que aju-
dam mensalmente cerca de 80 bebês prema-
turos, internados na unidade. Entre os recém-
nascidos está a filha de Vanessa de Souza. A 
pequena Lívia nasceu de seis meses e utiliza o 
banco de leite desde o primeiro dia de vida.  
A mãe já faz a coleta no hospital, porém, nos 
dias que a quantidade de leite não é suficien-
te, ela utiliza os recursos do banco e agradece 
por todas as doações.

“As mulheres que realizam a coleta não 
têm ideia do quanto são essenciais para a 
vida das nossas crianças. Elas não estão ape-
nas doando um alimento, elas estão permi-
tindo que os nossos bebês consigam evoluir, 
crescer, ganhar peso e continuar a viver”, 
explicou Vanessa.

PRÊMIO NACIONAL
Recentemente, o Banco de Leite Humano 

do Hospital Municipal Universitário conquis-
tou o selo de qualidade na categoria ouro, em 
prêmio idealizado pelo Ministério da Saúde e 
pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Essa 
certificação atesta que todos os processos de 
padronização e manuseio do leite são respei-
tados e que a unidade fornece aos bebês um 
alimento com qualidade e segurança.

Tratamento de diabetes evita amputação em São Bernardo
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Medicina ABC faz campanha no  
‘Dia Mundial sem Tabaco’

Sem filas, ambulatório 
contra o tabagismo

atende gratuitamente  
em Santo André

No Dia Mundial sem Tabaco, celebrado 
em 31 de maio, toda a equipe da disciplina 
de Pneumologia da Faculdade de Medicina 
do ABC (FMABC) mobilizou-se para ações 
de conscientização sobre a importância da 
cessação do tabagismo. A campanha contou 
com minipalestras e exibições de vídeos nas 
salas de espera do ambulatório de especia-
lidades do prédio Anexo III – espaço do 
campus universitário onde há grande circu-
lação de pacientes, acompanhantes, alunos e 
funcionários.

Professores, médicos pneumologistas e 
profissionais das áreas de Fisioterapia, Psi-
cologia, Educação Física e Terapia Ocupa-
cional estiveram à disposição da população 
para tirar dúvidas e reforçar os malefícios do 
hábito de fumar, assim como os benefícios 
ao interromper o vício.

Segundo informações do Instituto Na-
cional de Câncer (INCA), a epidemia global 
do tabaco mata quase 6 milhões de pessoas 
por ano, das quais mais de 600 mil são não 
fumantes, vítimas do fumo passivo. Sem al-
terações de cenário, estão previstas mais de 
8 milhões de mortes por ano no mundo a 
partir de 2030. Mais de 80% dessas mortes 
evitáveis atingirão pessoas que vivem em paí- 
ses de baixa e média renda.

“O indivíduo que fuma vive de 5 a 10 
anos menos do que um não fumante. O 
problema não se resume apenas ao tem-
po de vida, mas principalmente à perda de 
qualidade de vida. Os fumantes vivem pior, 
mais doentes, com maiores gastos com mé-
dicos e remédios. Estudos científicos re-
velam que os que param de fumar aos 30 
ou 35 anos de idade têm uma expectativa 
de vida muito parecida com os que não 
fumam, enquanto aqueles que param de 
fumar mais tarde perdem anos de vida, se 
comparados com os não fumantes. Quanto 
mais cedo for interrompido o hábito, me-
lhor”, aconselha o professor assistente de 
Pneumologia e coordenador do Ambulató-

rio de Assistência ao Tabagista da Faculda-
de de Medicina do ABC, Dr. Adriano César 
Guazzelli, que alerta: “O tabagismo é uma 
doença e o fumante é um doente, que ne-
cessita de informação, tratamento, atenção, 
paciência e muito carinho. Quem não para 
de fumar tem 50% de chances de morrer de 
câncer de pulmão, de infarto do miocárdio, 
de acidente vascular cerebral ou derrame 
cerebral e de doença pulmonar obstrutiva 
crônica (DPOC), mais conhecida como en-
fisema e bronquite crônica”.

DIA MUNDIAL SEM TABACO
O tema escolhido pela Organização Mun-

dial da Saúde (OMS) para as comemorações 
do Dia Mundial Sem Tabaco de 2017 foi “Ta-
baco: uma ameaça ao desenvolvimento”. No 
Brasil, a campanha é coordenada pelo Insti-
tuto Nacional de Câncer. Segundo a OMS, 
a epidemia de tabagismo continua sendo a 
maior ameaça à saúde pública que o mundo 
já enfrentou. Evidências indicam que os pro-
dutos de tabaco são altamente letais e matam 
2 em cada 3 de seus consumidores, além de 

Na equipe multiprofissional da disciplina de Pneumologia, Selma Squassoni, Cecilia Melo e Juliana Oliveira

A fisioterapeuta da FMABC, Nadine Machado, na 
campanha cuja versão global é coordenada pela OMS

Palestras conscientizam população em 34 UBSs de São Bernando
A Prefeitura de São Bernardo 

abriu nos dias 31 de maio e 1º de ju-
nho as dependências das 34 UBSs 
(Unidades Básicas de Saúde) da 
cidade para realização de palestras 
sobre os riscos à saúde provocados 

município possuem um grupo an-
titabagismo, formado por equipe 
multiprofissional, com médicos, 
psicólogos, dentistas, enfermeiras 
e assistentes sociais, que ajudam 
as pessoas a largar os cigarros.

pelo tabagismo. Médicos, enfermeiros, 
dentistas e ex-fumantes conversaram 
com a população nas salas de espera, 
abordando as principais doenças rela-
cionadas ao vício. Além disso, incenti-
varam os pacientes a abandonar o ci-

garro e apresentaram os benefícios da 
vida sem tabaco.

Toda a ação foi comandada pela 
Secretaria de Saúde, que já vinha rea-
lizando trabalho de conscientização 
sobre o tabagismo. As 34 UBSs do 

Equipe da Pneumologia tirou dúvidas e orientou a população sobre a importância de parar de fumar

O Ambulatório de Assistência ao Ta-
bagista da Faculdade de Medicina do ABC 
funciona no campus universitário, em San-
to André, sob responsabilidade da discipli-
na de Pneumologia. Interessados em par-
ticipar devem procurar o local de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 11h30, para agen-
damento de triagem médica e realização 
de exames. É necessário apresentar docu-
mento de identidade com foto, cartão do 
SUS e comprovante de residência em uma 
das sete cidades do Grande ABC. Outra 
porta de entrada é o encaminhamento pe-
los municípios da região.

Hoje o ambulatório da FMABC atende 
15 pessoas em um grupo terapêutico, cujas 
reuniões duram cerca de 1 hora, sempre às 
sextas-feiras, coordenadas por equipe de 
profissionais nas áreas de Psicologia, Tera-
pia Ocupacional e Fisioterapia. Os atendi-
mentos médicos ocorrem às quintas-feiras. 
Toda a equipe passou por capacitação junto 
ao CRATOD - Centro de Referência de Ál-
cool, Tabaco e Outras Drogas, do Governo 
do Estado de São Paulo.

O tratamento nos grupos ocorre em 12 
encontros durante 6 meses. Os 6 primeiros 
encontros são semanais. Os três seguintes 
são quinzenais e os três últimos são mensais.

Atualmente não há fila de espera para 
passar em atendimento no Ambulatório 
de Assistência ao Tabagista da Faculdade 
de Medicina do ABC. O endereço é Av. 
Lauro Gomes, 2.000, Vila Sacadura Cabra 
- Santo André (SP). Mais informações pe-
los telefones (11) 4993-7267 e 4438-3558, 
ou pelo WhatsApp (11) 98391-9933. 

também afetarem a saúde de pessoas que não 
fumam, mas que são obrigadas a inalar a fu-
maça de produtos de tabaco de terceiros – ou 
seja, os fumantes passivos.

No Brasil, estudo sobre o impacto econô-
mico do tabagismo no SUS revelou que em 
2011 foram gastos R$ 23 bilhões com o tra-
tamento de algumas das mais de 50 doenças 
relacionadas ao tabaco. De outro lado, a arre-
cadação com impostos sobre cigarros (pro-
duto de tabaco mais consumido) recolhidos 
naquele ano foi da ordem de R$ 6 bilhões.
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Santo André promove mesa de debates no
‘Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal’

Em comemoração pelo “Maio Roxo”, a 
Prefeitura de Santo André, por meio da Se-
cretaria de Saúde e do Núcleo de Inovação 
Social, realizou em 19 de maio mesa de de-
bates sobre doenças inflamatórias intestinais. 
A atividade na Câmara Municipal contou 
com explanações da primeira-dama Ana Ca-
rolina Barreto Serra, da secretária de Saúde, 
Ana Paula Peña Dias, da coloproctologista 
do Centro Hospitalar Municipal e médica da 
FMABC, Dra. Sandra Di Felice Boratto, do 
gerente de humanização e psicólogo, Fábio 
Saad, e da médica proctologista, gastroente-
rologista e colonoscopista, Dra. Maria Ber-
nadette Zambotto Vianna, que atualmente é 
secretária adjunta de Saúde de Santo André 
e presidente da Fundação do ABC.

O Maio Roxo é uma campanha global, 
cujo objetivo é chamar a atenção da socieda-
de e do Poder Público para as doenças infla-
matórias intestinais – em especial a retoco-
lite ulcerativa e a doença de Crohn –, além 
de promover maior conscientização sobre o 
problema e melhorar a qualidade de vida dos 
pacientes. O mês de maio foi escolhido, pois 
no dia 19 comemora-se o Dia Mundial da 
Doença Inflamatória Intestinal, coordenado 
internacionalmente pela European Federa-
tion of  Crohn's & Ulcerative Colitis Asso-
ciations (EFCCA).

O evento em Santo André contou com 
participação de cerca de 100 pessoas, entre 
pacientes e trabalhadores da área de saúde, 
que discutiram sobre os aspectos das doen-
ças e as condições psicológicas associadas. Os 
participantes receberam também laços na cor 
roxa e material informativo sobre o assunto, 
da ABCD - Associação Brasileira de Colite 
Ulcerativa e Doença de Crohn.

A primeira-dama Ana Carolina Barreto 
Serra, diagnosticada com doença de Crohn 

Ação fez parte da campanha “Maio Roxo”, que visa conscientizar e melhorar a qualidade de vida de pacientes com doença de Crown e retocolite ulcerativa

SAMU treina guarda Municipal de São Bernardo
O Núcleo de Educação do Serviço de 

Atendimento Móvel e Urgência (SAMU) 
e a Secretaria de Saúde de São Bernardo 
deram início em maio a série de treina-
mentos de Educação Continuada à Guar-
da Civil Municipal (GCM) da cidade. Os 
cursos são baseados em orientações so-
bre primeiros-socorros e instruções sobre 
procedimentos requeridos na rotina da 
guarda, como atendimento a pessoas aci-

De acordo com o enfermeiro e super-
visor do Núcleo de Educação do SAMU, 
Adalberto Silva Siqueira, o treinamento 
tem como objetivo “reciclar” os conhe-
cimentos em primeiros-socorros transmi-
tidos logo que os guardas ingressam na 
corporação. As aulas têm carga horária de 
4h e são ministradas no Centro Regional 
de Formação em Segurança Urbana (CR-
FSU), localizado no bairro Taboão. 

dentadas, a engasgos, a paradas respiratórias e 
a gestantes em partos de emergência.

O curso de formação continuada atende 
exigência do Estatuto do Desarmamento às 
Guardas Municipais do País e do convênio da 
GCM de São Bernardo com a Polícia Federal 
(PF). Ao todo, 860 guardas da 1ª, 2ª e 3ª classes, 
além de inspetores, subinspetores e superviso-
res do município serão contemplados no curso, 
que também envolve procedimentos práticos.

em 2011, ressaltou as dificuldades em obter 
o diagnóstico correto e com a falta de infor-
mação sobre essas doenças. “As pessoas têm 
pouco conhecimento e informação sobre os 
sintomas. Às vezes achamos que não é nada 
e não damos a devida importância, e quan-
do procuramos ajuda, descobrimos que mui-
to mais poderia ter sido feito se tivéssemos 
procurado assistência adequada antes. Eu fui 
uma dessas pessoas. Eu procurei durante dois 
anos muitos médicos e sempre recebi os mais 
diversos diagnósticos. Nunca fiquei satisfeita, 
até encontrar a Dra. Sandra Boratto, que fez 
o diagnóstico imediatamente”.

O encontro também serviu para alertar 
profissionais da saúde quanto aos principais 
sintomas e serão providenciados cartazes, 
panfletos e diversos materiais sobre o as-
sunto, para serem distribuídos nos postos de 
saúde do município.

Curso busca reciclar conhecimentos em primeiros-
socorros dos GCMs que atuam na cidade

e diarreia com sangramento. A doença de 
Crohn pode ter diagnóstico mais difícil por 
apresentar maior variedade de sintomas, ge-
ralmente associados ao emagrecimento e à 
dor abdominal. A principal diferença entre 
as patologias é que a retocolite atinge apenas 
a região do intestino grosso. Já Crohn apare-
ce em qualquer setor do aparelho digestivo, 
podendo ocasionar, em alguns casos, obs-
trução intestinal.

Tanto a retocolite como Crohn são 
provenientes de alterações no sistema imu-
nológico do intestino, que têm como con-
sequência a inflamação. As origens são 
desconhecidas, mas pesquisas apontam que 
fatores hereditários potencializam o desen-
volvimento. Problemas emocionais e estres-
se podem piorar o problema.

O tratamento pode ser clínico, à base 
de medicamentos, ou cirúrgico, dependen-
do da gravidade da doença e das condições 
do paciente.

SANTO ANDRÉ
A Secretaria de Saúde e o Núcleo de 

Inovação Social de Santo André prepa-
raram durante o mês de maio diversas 
ações de conscientização sobre a doença 
de Crohn e a retocolite ulcerativa. Além 
da palestra, o Maio Roxo andreense teve 
a iluminação na cor roxa da rua Oliveira 
Lima, identificação das unidades de saúde 
e trabalhadores com laços também na cor 
roxa e orientação aos pacientes na sala de 
espera em unidades de saúde.

Diversas cidades do Brasil também aderi-
ram à campanha. Entre os pontos que rece-
beram a iluminação roxa estão o Estádio do 
Mineirão em Belo Horizonte, o Santuário da 
Penha no Rio de Janeiro e o Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz em São Paulo. 

INFLAMAÇÕES INTESTINAIS
A retocolite ulcerativa e a doença de 

Crohn são inflamações intestinais crônicas e 
de difícil diagnóstico. As duas não têm cura 
e necessitam de supervisão médica constan-
te. A maior incidência normalmente ocorre 
em jovens de 18 a 28 anos. Os principais 
sintomas na retocolite são dores abdominais 

Dra. Sandra Di Felice Boratto, Dra. Maria Bernadette Zambotto Vianna,  
Ana Carolina Barreto Serra, Ana Paula Peña Dias e Fábio Saad

A presidente da FUABC, 
Dra. Maria Bernadette Zambotto Vianna

PMSBC/Gabriel Inamine
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Novidade no tratamento  
da obesidade

São Caetano inaugura moderno centro de
endoscopia no Hospital Infantil Márcia Braido

São Caetano do Sul é a nova referência em 
exames e terapias endoscópicas. Isso porque a 
Prefeitura inaugurou em 17 de maio o Centro 
de Endoscopia Dr. Odair Manzini, que ofere-
ce à população uma série de exames diagnós-
ticos e terapêuticos de alta qualidade – alguns 
inéditos na cidade e região.

A entrega da unidade reuniu profissio-
nais da Saúde e autoridades municipais e foi 
feita pelo prefeito José Auricchio Júnior e a 
secretária da pasta, Regina Maura Zetone. “Já 
tínhamos exames endoscópicos na cidade e 
optamos por ampliar, incluindo serviços de 
referência e elevando São Caetano ao nível dos 
grandes centros do gênero”, disse o prefeito, 
que realizou o primeiro exame endoscópico  
na unidade após a inauguração.

O atendimento no Centro acontece no 
primeiro andar do Hospital Infantil Márcia 
Braido, em uma ala que estava ociosa há al-
guns anos. O investimento na reforma e com-
pra de equipamentos foi da ordem de R$ 600 
mil. Para os atendimentos, existe uma parce-
ria estratégica com a Fundação do ABC, por 
meio da Faculdade de Medicina do ABC.

A capacidade é de 650 exames por mês, 
com atendimento agendado e emergência 24 
horas. “É um centro moderno, pensado ex-
clusivamente para esse fim, com fluxo corre-
to dos pacientes e materiais. E este espaço é 
o primeiro módulo reabilitado deste hospital. 
Estamos reformando e vamos entregar ainda 

São Caetano ingressou em uma nova 
era no tratamento da obesidade. Em 1º 
de junho, foi realizada a primeira endos-
copia bariátrica da cidade, no Centro 
de Endoscopia Dr. Odair Manzini. Ao 
divulgar o sucesso do procedimento, a 
Prefeitura também anunciou a criação 
do Centro Municipal de Obesidade e 
Distúrbios Metabólicos.

O prefeito José Auricchio Júnior falou 
sobre o cuidado com esses pacientes. “Em 
nossa outra gestão foram realizadas cerca 
de 300 cirurgias bariátricas e essas pessoas 
precisam de um acompanhamento. Com 
o Centro de Obesidade vamos retomar 
os atendimentos e oferecer um serviço de 
forma completa”, disse o prefeito.

A nova unidade reunirá um grupo 
médico multidisciplinar, com gastroente-
rologista, psicólogo, nutricionista, assis-
tente social e cirurgião geral, entre outros 
profissionais que oferecerão atenção am-
pla. “Os casos serão analisados um a um, 
e o tratamento poderá variar de uma dieta 
até uma cirurgia bariátrica”, afirma a se-
cretária de Saúde, Regina Maura Zetone.

Inicialmente, o Centro de Obesidade, 
que é exclusivo para munícipes, poderá 
realizar 22 procedimentos por mês. Po-
rém, com a entrega da revitalização do 
centro cirúrgico do Hospital Maria Brai-
do, prevista para daqui seis meses, esse 
número será ampliado, com a inclusão 
das cirurgias. A unidade deverá iniciar o 
atendimento em um endereço próprio a 
partir do início de julho.

ENDOSCOPIA BARIáTRICA
O procedimento realizado em São 

Caetano do Sul é também uma inovação 
em termos nacionais. Essa foi a oitava 

Primeiro exame no novo centro foi feito pelo prefeito de São Caetano, o médico José Auricchio Júnior

Primeira endoscopia bariátrica feita em São Caetano

Durante coletiva de imprensa, a secretária de Saúde de São Caetano, Dra. Regina Maura Zetone,  
o prefeito José Auricchio Jr., e o gastrocirurgião e endoscopista Dr. Eduardo Grecco

Laboratório de análises clínicas volta a colher exames
A Secretaria de Saúde de São Ca-

etano reativou em 26 de maio a co-
leta de exames especiais e de rotina 
nas novas e revitalizadas instalações 

do laboratório de análises clínicas do 
Hospital São Caetano. A reforma no lo-
cal foi principalmente estrutural, com 
melhoria na rede elétrica, além de ter 

sido todo remodelado. Os resultados 
dos exames saem, em média, em 15 
dias, sendo que podem ser retirados em 
prazo menor pela internet.

Divulgação PMSCS

os leitos do 3º andar, que foi desativado na ad-
ministração passada, e a UTI Pediátrica, entre 
outras alas”, afirmou a secretária de Saúde.

O novo centro esta equipado para fazer 
endoscopia digestiva alta, broncoscopia (vias 
respiratórias) e colonoscopia. Um procedi-
mento inédito é o CPRE (colangiopancreato-
grafia retrógrada endoscópica), técnica tera-
pêutica nas vias biliares e pancreáticas que em 
alguns casos pode evitar cirurgias. Há tam-
bém a endoscopia bariátrica, para tratamento 
de casos de obesidade.

HOMENAgEM
Médico ginecologista de grande história 

na cidade, Dr. Odair Manzini (1942 - 2016) 
empresta o nome ao Centro de Endoscopia. 
Sua família foi homenageada no evento de 
inauguração, sendo que sua filha, Eduarda 
Manzini, fez discurso emocionado: “Temos 
orgulho do legado deixado por meu pai”.

endoscopia bariátrica realizada no Bra-
sil. O novo método foi desenvolvido 
por equipe composta por profissionais 
da disciplina de Cirurgia do Aparelho 
Digestivo da Faculdade de Medicina do 
ABC. Trata-se de uma gastroplastia en-
doscópica, similar à cirurgia bariátrica, 
porém, muito menos invasiva. O pacien-
te tem alta no mesmo dia.

“São Caetano passa a ser uma vitrine 
para o Brasil. A cidade está de parabéns 
por oferecer um Centro de Endoscopia 
tão avançado, de nível internacional. 
Aqui funcionará também como um cen-
tro de treinamento para médicos de todo 
o país. Teremos um centro de assistência, 
pesquisa e ensino”, diz o gastrocirurgião 
e endoscopista Dr. Eduardo Grecco, da 
Faculdade de Medicina do ABC, que 
responde pelos procedimentos em São 
Caetano do Sul.

No Brasil, mais da metade da popu-
lação está acima do peso (52%) e, destes, 
cerca de 17% apresentam obesidade nos 
graus I, II e III.

Fotos: Divulgação/PMSCS

A presidente e a secretária geral da FUABC,  Dra. 
Maria Bernadette Vianna e Dra. Adriana Berringer, 

acompanhadas da Dra. Regina Maura Zetone
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Unidades da Fundação do ABC
celebram ‘Semana da Enfermagem’

Tradicionalmente comemorada 
em maio, a Semana da Enferma-
gem contou com diversas ativida-
des nas unidades gerenciadas pela 
Fundação do ABC. A comemora-
ção acontece no Brasil entre 12 e 
20 de maio – datas de nascimento 
da “mãe” da enfermagem, Flo-
rence Nightingale, e de morte da 
brasileira Ana Néri, considerada o 
pioneira da enfermagem nacional 
pelos serviços prestados aos feri-
dos na Guerra do Paraguai.

A Semana de Enfermagem 
foi instituída em 1960 Juscelino  
Kubitschek, por meio do Decreto 
nº 48.202. É celebrada em todo o 
país pelos profissionais de enfer-
magem em instituições de saúde, 
educação e em organizações de 
classe. O dia 12 de maio é mun-
dialmente conhecido como o dia 
da enfermeira.

Confira como foram as ativi-
dades em algumas das unidades da 
FUABC.

HOSPITAL DE 
CLÍNICAS SBC
A Prefeitura de São Bernardo 

iniciou em 16 de maio as come-
morações da “Semana da Enfer-
magem 2017” na rede pública de 
Saúde do município. A solenidade 
ocorreu no anfiteatro do Hospi-
tal de Clínicas, com presenças do 
prefeito Orlando Morando e do 
secretário de Saúde, Dr. Geraldo 
Reple, que participaram da abertu-
ra do evento e prestaram homena-
gem aos funcionários.

Na ocasião, o chefe do Exe-
cutivo agradeceu o serviço presta-
do pelos profissionais em prol da 
Saúde e aproveitou para pedir em-
penho para resolver os problemas 
enfrentados no dia a dia dos equi-
pamentos públicos. “Os funcio-
nários são os meus olhos dentro 
das unidades. Preciso da ajuda de 
vocês para fiscalizar e enfrentar to-
dos os problemas que acontecem 
dentro das unidades. Estou aber-
to para ouvir a opinião de todos”, 
ressaltou Morando.

O prefeito aproveitou a so-
lenidade para pregar tratamen-
to humanizado aos pacientes. 

Quitéria Cristina Torres. O encer-
ramento foi marcado por palestra 
da chefe técnica da subseção do 
COREN de Santos, Penélope do 
Nascimento Lopes, que falou sobre 
a importância da semana destinada 
aos profissionais de Enfermagem, 
bem como do papel da equipe no 
contexto da assistência”.

UPA DE SANTOS
Em Santos, a Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA) Cen-
tral organizou entre os dias 25 e 30 
de maio a Semana da Enfermagem 
e do Serviço Social, com o lema: 
“Não basta ser bom no que faz, 
o importante é ser diferente em 

conjunto com a equipe. Parabéns a 
você, que faz de sua vida a arte de 
cuidar”. Atividades foram progra-
madas para os períodos da manhã, 
tarde e noite, a fim de alcançar 
colaboradores de todos os turnos 
da unidade, que funciona 24 horas 
por dia, ininterruptamente.

A abertura dos trabalhos foi 
feita pela gerente da UPA Cen-
tral de Santos, Zilvani Guimarães. 
Entre os assuntos abordados ao 
longo da semana estiveram “Aco-
lhimento com Classificação de 
Risco” e “Papel do Serviço Social 
no Atendimento de Urgência e 
Emergência”, sob responsabilida-
de da coordenadora de Enferma-

“Saúde é a principal prioridade 
do meu mandato. Quem pro-
cura os hospitais e os serviços 
de Saúde do município está em 
busca de um tratamento adequa-
do, com respeito e qualidade. 
Vamos priorizar um atendimen-
to humanizado e atencioso. Te-
mos que fazer mais pela Saúde 
do município todos os dias e te-
nho certeza de que posso contar 
com todos vocês nessa missão”, 
ressaltou.

Já o titular da Saúde salientou 
que, hoje, São Bernardo possui o 
maior corpo de enfermagem, em 
comparação a outras cidades.  Em 
todos os equipamentos de Saúde, 
existem cerca de 3.000 enfermei-
ros, técnicos e auxiliares que pres-
tam serviço à Prefeitura.

“É impossível pensar na medi-
cina sem os enfermeiros. São eles 
que estão 24 horas por dia ao lado 
dos pacientes, oferecendo cuidado 
e ajudando ao próximo. A Saúde 
deve valorizar cada vez mais esses 
profissionais. Com o apoio deles, 
conseguiremos chegar ao nosso 
objetivo, que é ofertar um serviço 
de qualidade a todos os pacientes”, 
salientou Reple.

EMÍLIO RIBAS 
DO gUARUJá
O Instituto de Infectologia 

Emílio Ribas II, no Guarujá, co-
memorou entre os dias 12 e 20 de 
maio a Semana de Enfermagem. 
O tema escolhido para este ano 
foi “Quem cuida, precisa de cuida-
dos” e serviu para promover junto 
ao grupo de colaboradores diver-
sas ações voltadas a enaltecer a im-
portância dos profissionais na as-
sistência prestada pela instituição.

A abertura da Semana de En-
fermagem no dia 12 contou pre-
senças do diretor geral, Reginaldo 
Reple Sobrinho, que falou sobre 
sua visão do “nobre trabalho de-
senvolvido por estes profissio-
nais”; da diretora técnica, Dra. Ma-
ria Odila Douglas, que parabenizou 
os colaboradores; e da enfermeira 
Miriam Serpi Borini, que agrade-
ceu o desempenho e dedicação 
de toda a equipe. No mesmo dia, 
o serviço de Capelania promoveu 
cerimônia ecumênica dedicada aos 
profissionais de Enfermagem.

Ao longo da semana foram 
realizadas sessões de maquiagem, 
palestras e almoço dos enfermei-
ros com a gerente de Enfermagem, 

Hospital de Clínicas de São Bernardo Emílio Ribas II, no Guarujá

UPA de Santos UPA São João - Lavras

Pronto Atendimento Maria Dirce

Divulgação PMSBC
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Palestras, sessões de massoterapia, auriculoterapia e reflexologia
marcam comemorações no Complexo Hospitalar Irmã Dulce

Profissionais de Enfermagem 
e de Assistência Social foram ho-
menageados dias 18 e 19 de maio 
pela Diretoria Geral do Comple-
xo Hospitalar Irmã Dulce, que 
proporcionou uma variedade de 
cortesias às equipes. Coffee break, 
palestras, sessões de massoterapia, 
auriculoterapia e reflexologia fi-
zeram parte da programação. Os 
dias especiais contaram ainda com 
sorteio de brindes, oferecidos pela 
Comissão de Humanização e pelo 
setor de Educação Continuada.

Na abertura do evento, o 
diretor geral do Complexo Hos-

pitalar, Dr. Ricardo Carajeleascow, 
falou de sua admiração pelas cate-
gorias homenageadas. “Nenhum 
sistema de saúde, como o Com-
plexo Hospitalar Irmã Dulce, fun-
cionaria tão bem se não houvesse 
pessoas tão capacitadas e com 
tanta dedicação, cada uma na sua 
área. Na Enfermagem, é admirável 
a doação ao próximo e a vontade 
de fazer a diferença na vida de 
cada um. Na Assistência Social, 
vejo uma maneira igual de atuar no 
apoio ao paciente e ao seu familiar, 
em situações que até extrapolam 
os limites do hospital”, disse.

Ginecologista obstetra, o mé-
dico revelou um dos motivos pe-
los quais nutre gratidão às equipes, 
ao passar cerca de um mês inter-
nado em uma UTI. “Tenho uma 
história pessoal que confirma esse 
sentimento especial. Nos dias em 
que passei internado, todos estes 
profissionais fizeram a diferença 
na minha vida. Ao passar em visi-
ta de manhã, o médico conversava 
comigo como médico, mas depois 
eu só podia contar com a colabo-
ração, com o sorriso, o afago e a 
palavra de cada um de vocês da 
Enfermagem. Lá fora, minha famí-

lia era bem acolhida por assisten-
tes sociais, portadores de notícias 
e de todo o conforto necessário. 
Além de admirar o trabalho destes 
profissionais, como médico e pa-
ciente, aprendi a entender que se 
não formos uma equipe multipro-
fissional não vamos chegar a lugar 
nenhum.”

A característica humanitária das 
equipes de Enfermagem e da Assis-
tência Social também foi ressaltada 
pelo diretor técnico do Irmã Dulce, 
Dr. Airton Gomes. “Na história das 
duas funções, o profissional, mais 
do que um cuidador, é alguém que 

pratica a humanização, dispensan-
do carinho e solidariedade, o que 
é parte crucial e que complementa 
a Medicina.”

O altruísmo foi a qualidade 
também destacada nas duas áre-
as da saúde pela gerente geral 
de Enfermagem do Complexo, 
Renata Meroti, que definiu um 
sentimento único, comum aos 
ofícios. “A enfermagem e o servi-
ço social são duas profissões mo-
vidas pelo amor ao próximo. A 
felicidade desta constatação está 
em modificar a vida das pessoas e 
esta deve ser a nossa missão”. 

gem da UPA, Sueli Sakumoto, e 
das assistentes sociais Silvia Maria 
Vicente Valério e Patricia de Souza 
Costa Lima.

Também houve participação 
do Sindicato dos Enfermeiros do 
Estado de São Paulo (SEESP), 
através do Dr. Juvenal Tadeu Ca-
nas e da Dra. Anuska Schneider, 
que apresentaram os trabalhos 
desenvolvidos pela entidade e a 
palestra “Prevenindo Infecção Re-
lacionada à Assistência à Saúde”.

gUARULHOS
Em Guarulhos, as três unida-

des gerenciadas pela Central de 
Convênios da Fundação do ABC 
contaram com programação espe-
cial na Semana de Enfermagem. 
Na Unidade de Pronto Atendimen-
to (UPA) São João - Lavras, a frase 
escolhida para marcar as atividades 
deste ano foi “Bonita o suficiente 
para parar o seu coração, qualifica-
da o suficiente para reanimá-lo”. 
As atividades ocorreram dias 16 e 
17 de maio com sorteios, apresen-
tações de vídeos, dinâmicas e pales-
tras motivacionais, sobre os temas 
“Brigando com a morte: os segre-
dos no atendimento das duas pato-
logias que mais matam no Brasil”, 
“Transtornos emocionais na atuali-
dade” e “A visão do enfermeiro no 
resgate aeromédico paulista”.

Já no Pronto Atendimento 
(PA) Maria Dirce, o tema das co-
memorações foi “Respeite e cuide 
de quem cuida: não à violência con-
tra profissionais da Enfermagem”. 
As ações ocorreram dias 17 e 18 

de maio e contaram com sorteio 
de brindes, teatro de humanização 
e coffee break, além de sessões de 
massagens terapêuticas, de limpe-
za de pele e de maquiagem para as 
funcionárias.

No PA Paraíso, a equipe do 
Serviço Social e a chefia de Enfer-
magem organizaram a “IX Semana 
da Enfermagem e a VII Semana do 
Serviço Social”, sob a temática “A 
motivação é uma flor e nós somos 
os jardineiros. Ela floresce dentro 
de nós quando o amor humano se 
encontra com o nosso trabalho e 

dá sentido à nossa missão aqui”. 
As atividades ocorreram dias 18 e 
19 de maio e contaram com pales-
tras sobre motivação e meditação, 
além de coffee break.

FRANCISCO MORATO
No Hospital Estadual de Fran-

cisco Morato, foram realizadas em 
18 e 19 de maio as comemorações 
pelo Dia da Enfermagem e Dia do 
Serviço Social. A unidade organizou 
evento lúdico para aliviar o estresse 
dos colaboradores. Em todos os se-
tores e em todos os plantões foram 

feitas entregas de brindes e sessões 
com terapias alternativas, na tenta-
tiva de proporcionar momento de 
relaxamento aos profissionais, para 
que pudessem voltar aos seus pos-
tos de trabalho revigorados e com 
plena ciência do quanto são valori-
zados pelo hospital.

AME SANTO ANDRÉ
A comemoração da Semana da 

Enfermagem no Ambulatório Mé-
dico de Especialidades (AME) de 
Santo André, em 12 de maio, con-
tou com café preparado especial-

mente para a data, com decoração 
feita pela própria equipe da unida-
de, proporcionando momentos de 
interação e descontração. A coor-
denadora Camila Britto sorteou 
presentes entre  os funcionários, 
como forma de agradecimento e 
reconhecimento pelo trabalho de-
senvolvido. No mesmo dia houve 
palestra sobre “Reforma trabalhis-
ta e terceirização”, ministrada pelo 
Dr. Fábio Guariero. Participaram 
colaboradores de diversos setores 
da instituição, que puderam escla-
recer dúvidas sobre o tema.

Pronto Atendimento Paraíso Hospital Estadual de Francisco Morato

AME Santo André Complexo Hospitalar Irmã Dulce de Praia Grande

HMID/Maitê Morelatto
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‘Semana de Higienização das 
Mãos’ é tema de capacitação

Emílio Ribas II organiza ciclo 
de palestras sobre meningite

Instituto substitui lâmpadas 
fluorescentes por tecnologia LED

Primeira Comissão de Ética de 
Enfermagem é eleita

‘Campanha da Cidadania’  
beneficia 120 pessoas

Com foco no aprimoramento das ini-
ciativas voltadas a sustentabilidade, bem 
como na redução dos impactos ambientais 
causados pelo esgotamento de recursos na-
turais energéticos, o Instituto de Infectolo-
gia Emílio Ribas II, no Guarujá, está subs-
tituindo as lâmpadas fluorescentes normais 
por lâmpadas de LED. A economia gerada 
de 14.180W representa R$ 4.750,00 ao mês. 
Foram trocados também os refletores com 
lâmpada de vapor metálico por refletores 

de LED. O retorno do investimento está 
previsto para seis meses, e a economia ge-
rada ao longo do contrato será de aproxi-
madamente R$ 229 mil.

Essa troca oferece vantagens em termos 
de durabilidade, economia e eficiência no 
descarte, já que o LED não possui em sua 
composição metais pesados como chumbo 
e mercúrio. Desta forma, não há a necessi-
dade de descarte especial, como ocorre com 
as lâmpadas fluorescentes. 

O Serviço de Controle Infecção Hos-
pitalar (SCIH) do Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas II realizou de 23 a 26 de maio 
a 3ª Campanha de Higiene de Mãos. A se-
mana foi destinada a promover orientações 
sobre a importância do ato de higienizar as 
mãos, como forma de prevenir infecções 
aos pacientes da instituição.

Segundo a Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa), a medida primária é a 
mais eficaz no cuidado ao paciente. A enfer-
meira do SCIH, Gláucia Barroso Martins, e o 
biomédico do laboratório do ERII, Leandro 

Bissoli, expuseram a histórica importância da 
higienização correta das mãos e também a 
necessidade da prática antes da coleta de exa-
mes laboratoriais, como hemocultura. O foco 
é evitar a contaminação de bactérias para não 
provocar risco de infecção ao paciente.

O médico infectologista do SCIH, Dr. Ro-
berto Soerensen, falou sobre a diferença entre 
infecção hospitalar e infecção relacionada com 
assistência à saúde. Por fim, a Dra. Kelly Denise 
Rossi de Lima, do departamento jurídico, orien-
tou quanto aos aspectos que envolvem casos de 
infecção hospitalar e processos judiciais.

O Instituto de Infectologia Emílio Ribas 
II, no Guarujá, organizou em 31 de maio nova 
edição do ciclo de palestras para orientação 
e conscientização de profissionais da saúde. 
O evento, que abordou o tema “Meningite”, 
ocorreu no Teatro Municipal Procópio Fer-
reira, no Guarujá, e reuniu 295 profissionais 
de Saúde. A ação faz parte do cronograma 
de atividades educacionais da instituição com 
foco em temas de saúde pública.

Para participar do evento, os participan-
tes doaram um quilo de alimento não pere-
cível para ser entregue a pessoas em situação 
de vulnerabilidade social. O encontro foi 
destinado a profissionais e estudantes da 
área da saúde, agentes comunitários e con-
selheiros de saúde.

Para abordar os temas diagnóstico, trata-
mento e complicações em meningite, foram 
convidados os palestrantes Dr. Felipe Aydar 
Sandoval, professor da disciplina de Neuro-
logia da Faculdade de Medicina do ABC, e o 
Dr. Marcos Montani Caseiro, médico do Ins-
tituto de Infectologia Emílio Ribas II, pesqui-
sador em Infectologia e professor do Centro 
Universitário Lusíada de Santos.

Depois das palestras, o público pôde apre-
sentar perguntas e pontos de vista diferentes, 
mas ressaltaram a importância destes eventos 
para a Baixada Santista e a possibilidade de 
qualificar o diagnóstico da doença. A roda 
de perguntas foi comandada pelos médicos 
Gustavo Pasquarelli e Maria Odila Gomes 
Douglas, ambos do Emílio Ribas II. 

Tomou posse no final de abril a primeira 
Comissão de Ética de Enfermagem do Institu-
to de Infectologia Emílio Ribas II, no Guarujá. 
O mandato vai até 2020. A solenidade contou 
com a presença dos conselheiros do Conselho 
Regional de Enfermagem de São Paulo (CO-
REN/SP), Lourdes Werner Koeppl e Alessan-
dro da Rocha, do diretor geral do hospital, Regi-
naldo Reple Sobrinho, da diretora técnica, Dra. 
Maria Odila Gomes Douglas, e da gerente de 
Enfermagem, Quitéria Cristina da Silva Torres.

“A Comissão de Ética de Enfermagem não 
possui caráter punitivo, mas sim a premissa de 
promover um elo entre os profissionais, a ins-
tituição e o COREN, bem como exercer fun-
ções educativas, consultivas e fiscalizadoras do 
exercício profissional e ético de Enfermagem”, 
disse o conselheiro do COREN, Alessandro da 
Rocha. A Comissão de Ética de Enfermagem 
foi eleita pelos profissionais de enfermagem 
do ERII para período de três anos. As vota-
ções ocorreram dias 6 e 7 de março.

O Emílio Ribas II participou em 20 de 
maio de atividade voltada à sociedade no 
Guarujá, em evento organizado pela Igreja 
Batista de Vicente de Carvalho. A Campa-
nha da Cidadania 2017 contou com diversas 
ações destinadas a orientação, bem-estar e 
saúde da comunidade. Cerca de 120 pessoas 
passaram pela tenda no dia da ação.

Foram ofertados serviços como cor-

tes de cabelo, manicure, testagem para he-
patite C, ouvidoria municipal, entre outros. 
O hospital participou com esclarecimentos 
sobre tuberculose, hepatite C e doenças se-
xualmente transmissíveis (DSTs), como a 
sífilis. Em conjunto com o Programa Muni-
cipal de Tuberculose, as equipes realizaram a 
coleta de baciloscopia para os que informa-
ram estar com sintomas respiratórios. 

Objetivo é treinar e conscientizar equipes para evitar riscos de infecções a pacientes e profissionais

Foram ofertadas ações como cortes de cabelo, serviço de manicure e testagem para Hepatite C

Encontro reuniu 295 profissionais e debateu a qualificação de diagnóstico e tratamento da doença
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Médico brasileiro que atua no 
Canadá elogia UTI Neonatal 

Capacitação simula socorro  
médico de infartados

Em visita ao setor de Neonatologia do 
Hospital Municipal Irmã Dulce, o médico 
brasileiro Guilherme Mendes Sant’Anna, 
que leciona Pediatria em Montreal, no Ca-
nadá, elogiou profissionais como os que 
atuam na UTI Neonatal. Segundo obser-
vou, diante da sobrecarga na maternidade 
e da resposta satisfatória no atendimento, 
a rotina local extrai o melhor das equipes. 
Em maio, o neonatologista também par-
ticipou de eventos nas Santas Casas de 
Santos e de São Paulo.

Sant’Anna, que reside há mais de 18 
anos no Canadá, é professor na McGill 
University, na província de Quebec, onde 
admite vivenciar uma realidade bastan-
te privilegiada em relação ao sistema de 
saúde brasileiro que, como lá, é público. 
“No Canadá, a Medicina é socializada. 
Não existe público e privado, é tudo pú-
blico, com mortalidade infantil muito bai-
xa e condições de trabalho e atendimento 
perfeitas. Um tipo de SUS como se fosse 
privado, de alta qualidade”, disse.

Embora com problemas como de-
manda excessiva de pacientes e preca-
riedade de estrutura de trabalho e de 
profissionais, o médico salienta que no 
Brasil há excelentes médicos, sobretudo 

Profissionais de saúde do Hospi-
tal Municipal Irmã Dulce participaram, 
em maio, de capacitação sobre socorro 
médico de pacientes infartados. O tema 
abordou protocolos recentes e medica-
mentos adequados ao tratamento da Sín-
drome Coronariana Aguda (SCA). Para 
demonstrar o atendimento, um mane-
quim de simulação médica de alta fide-
lidade foi utilizado para aferição de bati-
mentos cardíacos e outros sinais vitais.

A atividade foi ministrada pelo car-
diologista Fabio Augusto De Luca, 
doutor pela Universidade de São Paulo 
(USP), chefe dos departamentos de Clí-
nica Médica do Hospital Geral do Gra-
jaú e de Clínica da Universidade de Santo 
Amaro (UNISA), onde também é pro-
fessor de Cardiologia.

De acordo com o médico, a Síndro-
me Coronariana Aguda tem sintomas 
atribuídos à oclusão das artérias coro-
narianas e é composta por angina instá-
vel e dois tipos de infarto do miocárdio. 
Na angina instável, o paciente sente dor 
no peito, mas não chega a ter morte de 
músculo do coração. “Estudos mostram 
que cada minuto em que houver retarda-
mento da desobstrução da artéria, caso 

11

Hospital Irmã Dulce é vitrine para  
técnica de captação de órgãos

Com um dos melhores resultados na cap-
tação de órgãos no Estado de São Paulo, uma 
equipe do Hospital Municipal Irmã Dulce 
(HMID) de Praia Grande tornou-se referência 
para profissionais de saúde na Baixada Santista. 
Enfermeiras que atuam na Secretaria de Saúde 
de Santos visitaram a unidade, em maio, a fim de 
buscar informações para aprimorar o serviço na 
cidade. O trabalho reúne profissionais de várias 
áreas e é um dos diferenciais da Praia Grande.

O caminho feito pela equipe do Irmã Dul-
ce até chegar à captação é um dos principais 
interesses dos que atuam na área, em outras 
unidades. Além da equipe multiprofissional, 
a ação requer técnica na observação e cautela 
na abordagem de familiares de pacientes, que 
precisam ser informados adequadamente so-
bre a constatação da morte encefálica – con-
dição que possibilita a doação de órgãos.

Para a enfermeira da UTI do Pronto-So-
corro Central de Santos, Isabel Silva, esses são 
alguns dos pontos de interesse para que seu 
município também contribua com o aumento 

da oferta órgãos. “A questão do acolhimento 
do familiar, o fluxo para chegar à captação e 
toda a técnica empregada no Irmã Dulce são 
importantes para que possamos aplicar e para 

termos resultados semelhantes”.
No Irmã Dulce, a intensificação na notifi-

cação de possíveis doadores em morte encefá-
lica teve início em 2010, quando profissionais 
passaram por capacitação específica para a 
notificação e captação de doadores de órgãos 
e tecidos. “Observo que as equipes estão em 
campanha contínua, buscando não somente a 
conscientização, mas a qualificação para que 
possam obter resultado satisfatório”, disse o 
diretor geral do Complexo Hospitalar Irmã 
Dulce, Dr. Ricardo Carajeleascow.

Para ser doador não é mais preciso registrar 
a vontade em cartório, nem fazê-la constar em 
documentos pessoais. Basta avisar a família. Um 
doador, às vezes, pode beneficiar mais de uma 
dezena de pessoas com os seguintes órgãos: 
córneas, coração, pulmões, rins, fígado, pâncre-
as, ossos, pele e artérias.

Equipes da Prefeitura de Santos buscam orientação para aumentar a oferta de órgãos no município

Médico enalteceu desempenho dos profissionais do SUS 
e debateu temas como atendimento de bebês prematuros

Manequim avançado de simulação foi usado para aferir 
pulsação, ausculta pulmonar, cardíaca e abdominal

Enfermeiras de Santos solicitaram visita para conhecer o serviço da unidade,  
considerado um dos melhores em todo o Estado

na especialidade de Neonatologia. “O 
profissional que trabalha em condições 
adversas, como por aqui, tem mais mé-
rito ao fazer sobreviver, por exemplo, 
um bebê prematuro, do que um profis-
sional no Canadá”, destacou.

Na opinião do neonatologista, o siste-
ma de saúde brasileiro põe os profissionais 
do ramo à prova. “No Canadá, se preci-
sarmos de equipamento, há disponível. 
Se for necessário transferir um paciente 
ou obter uma medicação, isso ocorre ra-
pidamente. A magnitude dos problemas 
de lá é muito menor que a magnitude dos 
problemas do Brasil. Os médicos daqui 
realmente fazem milagre”, considerou.

o paciente sobreviva, pode significar 11 
dias a menos de vida, no futuro. Por isso, 
em Cardiologia costumamos dizer que 
tempo é músculo, ou seja, cada minuto 
que se perde é mais músculo do coração 
que morre”, destaca.

Para o diretor geral do Complexo 
Hospitalar, Dr. Ricardo Carajeleascow, 
na Medicina, a capacitação constante 
de profissionais de saúde é fundamental 
para a agilidade e excelência no atendi-
mento. “Para isso, há um projeto que 
vai criar um centro de treinamentos de 
várias modalidades, para que cada vez 
mais os profissionais estejam atualizados 
e capacitados para atender bem a popu-
lação”, finaliza. 

Fotos: HMID/Maitê Morelatto
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A Faculdade de Medicina do ABC rea- 
lizou, em 24 de maio, campanha de vacina-
ção contra a gripe destinada a alunos dos 
períodos diurno e noturno, funcionários da 
faculdade e da Fundação do ABC. Foram 
vacinadas, aproximadamente, 1.600 pesso-
as, inclusive crianças e familiares assistidos 
pela Oncologia Pediátrica, colaboradores da 
Casa Ronald McDonald ABC e usuários do 
ambulatório da FMABC. A ação, que se es-
tendeu por algumas semanas para aumentar 
a adesão, é fruto de parceria entre o curso de 

Enfermagem da FMABC, a Vigilância Epi-
demiológica do Departamento de Vigilân-
cia à Saúde da Secretaria de Saúde de Santo 
André e o Centro de Saúde Escola Parque 
Capuava, também no município. 

No Ambulatório Médico de Especialidades 
(AME) de Santo André a vacinação foi promo-
vida no dia 5 de maio e imunizou 170 funcioná-
rios diretos e indiretos. A vacina protege contra 
os três subtipos do vírus da gripe determinados 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para 
este ano: A/H1N1, A/H3N2 e Influenza B.

Na noite do dia 23 de maio a Câmara 
Municipal de Santo André realizou sessão 
solene em comemoração ao Dia da Enfer-
magem. Cerca de 20 profissionais da área 
foram homenageadas e receberam menção 
honrosa pela destacada atuação no muni-
cípio, entre eles a coordenadora do curso 
de Enfermagem da Faculdade de Medicina 
do ABC, Dra. Rosângela Filipini, e Maria 

Elisa Ravagnani Ramos, docente da FMA-
BC e membro do Conselho de Curadores 
da Fundação do ABC. 

A solenidade foi presidida pela verea-
dora Elian Santana e teve como integrantes 
da mesa de honra o assessor de gabinete na 
Secretaria de Saúde, Hilton Roberto Gues-
se e o conselheiro titular do COREN (Con-
selho Regional de Enfermagem) do Estado 

de São Paulo, Luciano André Rodrigues. 
As homenagens foram iniciadas com a 

execução da canção “Amor e Luz”, consi-
derada um dos símbolos da enfermagem. 
Na sequência, foi exibido vídeo em ho-
menagem aos profissionais, que também 
receberam do Legislativo certificados de 
reconhecimento público pela atuação na 
área da Saúde.

O Departamento de Neurociências da Fa-
culdade de Medicina do ABC realizou em 10 
de maio novo encontro do programa “Almo-
çando com a Neurociência”, que teve como 
palestrante convidado o Dr. Hercilio de Olivei-
ra – especialista em álcool e drogas pelo Centre 
for Addictions and Mental Health de Toronto, 

no Canadá, e pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FMUSP).

As atividades ocorreram no Anfiteatro Dr. 
David Uip com a temática “A maconha e o meu 
cérebro - o que sabemos hoje”. A moderação 
do evento esteve sob responsabilidade do Dr. 
Rubens Wajnsztejn, professor da disciplina de 

Neurologia da FMABC e presidente da Socie-
dade Brasileira de Neurologia Infantil (SBNI).

O programa “Almoçando com a Neuro-
ciência” tem organização do chefe do Depar-
tamento de Neurociências da FMABC, Dr. 
Sergio Baldassin, e apoio da Associação Bra-
sileira de Neurociência Clínica (ABraNeC). 

No dia 18 de maio 30 pacientes do Am-
bulatório de Oncologia Pediátrica da Facul-
dade de Medicina do ABC (FMABC) partici-
param, com suas famílias, de ação recreativa 
promovida por funcionários do Sam’s Club 
de Santo André, clube de compras do Grupo 
Walmart. As equipes organizaram a vinda de 
integrantes do Instituto Força Gui e da ONG 
Sopro de Alegria, que fizeram atividades mu-
sicais, ofereceram coffee break e distribuíram 
presentes às crianças. Já os familiares recebe-
ram pequenos kits com mantimentos e itens 

de higiene pessoal. “As crianças adoram essas 
atividades e queremos promovê-las cada vez 
mais, pois é uma forma de saírem um pouco 
da rotina de tratamento”, disse a captadora 
de recursos da Oncologia Pediátrica, Rosiane 
Araújo Figueiredo.  

A iniciativa teve parceria da Associação 
de Voluntárias para o Combate ao Câncer 
do ABC (AVCC), cujas integrantes auxiliam 
diariamente na humanização do ambiente 
terapêutico e no suporte social às famílias 
dos pacientes. 

FMABC e AME Santo André vacinam contra a gripe

Docentes do curso de Enfermagem são 
homenageadas na Câmara de Santo André

Departamento de Neurociências organiza o encontro 
“A maconha e o meu cérebro - o que sabemos hoje”

Sam’s Club promove recreação com pacientes da Oncologia Pediátrica

Ação foi organizada a partir de parceria entre curso de Enfermagem da FMABC e Vigilância Epidemiológica do município

Menção honrosa em homenagem ao Dia da Enfermagem

Ao todo, 30 crianças em tratamento de câncer foram presenteadas. Famílias também participaram da atividade

Tema foi abordado em maio, no programa 
“Almoçando com a Neurociência”
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A Secretaria de Saúde de Santo André e 
a disciplina de Angiologia e Cirurgia Vascular 
da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) 
organizaram em 3 de junho mutirão de con-
sultas médicas na especialidade. Foram feitos 
381 atendimentos. A ação no Centro Hospita-
lar Municipal (CHM) integra o programa mu-
nicipal “Saúde Fila Zero” e foi acompanhada 
de perto pelo prefeito de Santo André, Paulo 
Serra, pela secretária de Saúde, Ana Paula Peña 
Dias, e pelo vice-prefeito, Luiz Zacarias.

Entre professores, médicos assistentes e 
residentes da disciplina, 18 profissionais da 
FMABC estiveram envolvidos nas atividades. 
“Recebemos pacientes que aguardavam há 
dois anos por uma consulta com médico vas-
cular. Foi uma ação extremamente importante, 
que ajudará a Prefeitura nesse esforço de zerar 
as filas da Saúde no município”, explicou o 
professor titular de Angiologia e Cirurgia Vas-
cular da FMABC, Dr. João Antonio Corrêa.

Na lista de pacientes beneficiados, Natane 
Sousa Cintra dos Santos, de 23 anos, aguardava 
há cerca de 2 anos consulta com médico vas-
cular, realizada somente agora, no mutirão do 
CHM. “Eu tive trombofilia durante a gravidez 
e pediram que eu passasse com o vascular. Mi-
nhas pernas incham e eu sinto cansaço nelas. 
Acredito que agora eu vá melhorar”, revelou 

a moradora do Parque João Ramalho, que terá 
de tomar medicamentos e usar meia elástica.

Com muitas dores nas pernas em decor-
rência de varizes, Alcides Punhagui, de 67 
anos, também foi atendido no mutirão. “Eu 
faço pão caseiro e ando muito para vender 
no Jardim Sorocaba, onde moro, e nas redon-
dezas do Hospital Brasil e aqui mesmo no 
CHM. Sinto muita dor nas pernas, mas agora 
vou melhorar”, disse o munícipe, que terá de 
tomar medicamentos, passar creme nas per-
nas e usar meia elástica, a fim de melhorar seu 
quadro de saúde e evitar a cirurgia.

“Cerca de 80% dos casos atendidos no 
mutirão estavam relacionados a varizes. To-
dos os pacientes que necessitavam de acom-
panhamento, exames ou de atenção mais es-
pecializada puderam agendar no mesmo dia o 
retorno com a equipe da FMABC que atua no 
CHM”, completa Dr. João Antonio Corrêa.

ALTA INCIDÊNCIA
As varizes são afecções vasculares que 

ocorrem com frequência e acometem gran-
de parte da população. A Sociedade Brasileira 
de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV) 
estima que 45% das mulheres e 30% dos ho-
mens no Brasil sofram com o problema, que 
costuma ocorrer a partir dos 30 anos. Trata-se 

de doença crônica, que pode causar inchaço 
nas pernas, queimação, dor, sensação de peso 
nas pernas e inchaço nos tornozelos. Tam-
bém pode diminuir a qualidade de vida dos 
pacientes, principalmente das mulheres, em 
função das alterações estéticas.

As principais causas das varizes são a pro-
pensão genética, a gestação e o uso de hor-
mônios por mulheres. A cirurgia corretiva 
é necessária quando as válvulas das veias se 
tornam insuficientes e a evolução da doença 
pode levar a complicações graves, como úlce-
ras e até mesmo trombose.

SAÚDE FILA ZERO
Além da ação na área de vascular, o pro-

grama Saúde Fila Zero, criado pela Prefeitu-
ra de Santo André com o objetivo de acabar 
com a fila de espera por consultas e exames, 
também realizou em 3 de junho mutirão no 
Centro de Especialidades I, localizado na 
avenida Ramiro Colleoni. A unidade rece-
beu pacientes que esperavam por consultas 
de dermatologia, neurologia e cardiologia. 
As ações resultaram em cerca de 3 mil aten-
dimentos naquele sábado. Em abril, no pri-
meiro mutirão, 17 mil munícipes foram fa-
vorecidos. Assim, o Saúde Fila Zero atingiu 
a marca de 20 mil usuários beneficiados. 

A disciplina de Dermatologia da 
Faculdade de Medicina do ABC, por 
meio do Centro de Estudos Derma-
tológicos Kenji Toyoda, organizou em 
27 de maio simpósio sobre dermatite 
atópica. A atividade de atualização 
para médicos ocorreu na sede do cen-
tro de estudos, em Santo André. Na 
oportunidade, especialistas na área 
abriram espaço para discussões acerca 
das principais novidades terapêuticas, 
tratamentos disponíveis, consensos, 
novos medicamentos e estudos pro-
missores em andamento.

Entre os temas debatidos no en-
contro estiveram “Consensos atuais 
em dermatite atópica”, “Hidratação: 
novos conceitos aplicados à práti-
ca clínica”, “Terapia sistêmica: prós, 
contras e prática clínica” e “Biológi-
cos e novas moléculas”. O simpósio 
teve coordenação dos docentes da 
FMABC, Dr. Carlos Machado Filho, 
Dra. Cristina Laczynski, Dra. Lucia 
Ito, Dra. Roberta Criado e Dra. Susa-
na Passeti. Como convidado externo, 
a atividade contou com a expertise 
do Dr. Roberto Takaoka, responsá-
vel pelo Ambulatório de Dermatite 
Atópica do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universi-
dade de São Paulo (USP) e fundador 
da Associação de Apoio à Dermatite 
Atópica de São Paulo (AADA-SP), a 
primeira do gênero no país.
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Prefeitura de Santo André atende quase
400 pacientes em ação na área de vascular

Medicina ABC  
organiza simpósio de

atualização em 
dermatite atópica

Iniciativa integrou segundo mutirão do programa “Saúde Fila Zero”,  
que já contabiliza 20 mil atendimentos na cidade

CURSO INTRODUTÓRIO
A Liga Acadêmica de Combate às 

Doenças Vasculares da Faculdade de 
Medicina do ABC organizou dias 22 e 
23 de maio seu curso introdutório. Ao 
todo foram 101 participantes reunidos 
no Anfiteatro Dr. David Uip, no próprio 

campus universitário da FMABC. Sob res-
ponsabilidade dos professores João Antonio 
Corrêa e Sidnei José Galego, o encontro 
contou com sete palestras sobre temas di-
versos, entre os quais trauma vascular, vari-
zes e trombose venosa.

Encontro reuniu 101 participantes no campus da FMABC

Prefeito Paulo Serra acompanhou trabalhos no 
Centro Hospitalar Municipal

Mutirão no CHM integrou programa municipal 
“Saúde Fila Zero”

O professor titular da Faculdade de Medicina do ABC, 
Dr. João Antonio Corrêa

Cristina Laczynski, Susana Passeti, Roberto  
Takaoka, Roberta Criado e Lucia Ito

PSA/Ricardo Trida



www.fuabc.org.br14

te para a segurança de todos ter 
uma brigada de incêndio treinada 
e preparada para as mais diversas 
emergências. Promovemos trei-
namento teórico e prático para o 
melhor entendimento e para aten-

dermos à Instrução Técnica 17, do 
Corpo de Bombeiros do Estado 
de São Paulo”, explica Leonardo 
Menarbino da Silva, bombeiro e 
técnico em Segurança do Trabalho 
do SESMT-FUABC.

A Unidade de Pronto Atendi-
mento Central de Santos alcançou 
em 2 de junho a marca de 300 mil 
consultas médicas realizadas. Porta 
de entrada para casos de urgência e 
emergência no município, unidade 
é gerenciada pela Central de Con-
vênios da Fundação do ABC desde 
a inauguração, em janeiro de 2016, 
quando substituiu com vantagens 
o antigo Pronto-Socorro Central.

Em quase um ano e meio de 
serviços prestados à população, a 
UPA Central de Santos contabiliza, 
além das consultas médicas, total 
de 297.606 exames laboratoriais, de 

Maior unidade mantida da 
Fundação do ABC, a Central de 
Convênios deu início neste ano à 
série de treinamentos para forma-
ção de Brigadas de Incêndio nas 
Unidades Básicas de Saúde de São 
Bernardo. Até maio, quatro UBSs 
já receberam a capacitação coorde-
nada pelo SESMT - Serviço Espe-
cializado em Engenharia de Segu-
rança e Medicina do Trabalho da 
FUABC e passaram a contar com 
Brigada de Incêndio própria. São 
elas: UBS Jordanópolis, UBS Vila 
Dayse, UBS Vila Euclides e UBS 
Vila Marchi.

A formação da brigada de in-
cêndio visa a proteção da integri-
dade física de funcionários, pacien-
tes e do patrimônio da unidade de 
saúde. Os integrantes se reúnem 
periodicamente em encontros de 
atualização e reciclagem.

Os treinamentos de brigada de 
incêndio contam com aulas teóricas 
e práticas de primeiros socorros, 
assim como de princípios de incên-
dio, rotas de fuga, classes de incên-
dio e de conhecimentos técnicos 
sobre os equipamentos de combate 
a incêndio, entre os quais os tipos 
de extintores, hidrantes, detectores 

de fumaça, alarmes de incêndio e 
mangueiras, por exemplo.

AME PRAIA gRANDE
Outra unidade da FUABC que 

passou recentemente pelo treina-
mento de Brigada de Incêndio foi 
o Ambulatório Médico de Espe-
cialidades (AME) de Praia Grande, 
no litoral paulista. A capacitação é 
uma das exigências para renovação 
do AVCB - Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros.

“Durante os treinamentos, 
mostramos aos funcionários das 
unidades o quanto é importan-

UPA Central de Santos alcança 
marca de 300 mil consultas

SBC reforça brigadas de incêndio

Porta de entrada para casos de urgência e emergência do município, unidade é 
gerenciada pela Fundação do ABC desde a inauguração, em janeiro de 2016

Até maio, quatro UBSs receberam a capacitação coordenada pelo SESMT

CIPA é a ferramenta mais importante para tratar da prevenção de acidentes do trabalho

UPA de Mogi empossa primeira CIPA
O Serviço Especializado 

em Engenharia de Segurança 
e Medicina do Trabalho (SES-
MT) da Fundação do ABC rea-
lizou de 24 a 28 de abril curso 
de formação para os primei-
ros ‘cipeiros’ da Unidade de 
Pronto Atendimento do bairro 
Rodeio, em Mogi das Cruzes 
– mais conhecida como UPA 
Rodeio. Após a capacitação, 
foram empossados os 8 mem-
bros para a gestão 2017/2018, 
sendo 4 titulares e 4 suplentes 
– metade eleita pelos colabora-
dores e metade indicada pelo 

com o fechamento de hospitais na 
região, hoje a demanda na unida-
de está muito acima do pactuado 
e muitas vezes chegamos a atender 
entre 800 e 900 pacientes em um 
único dia”.

Cerca de 70% dos pacien-
tes atendidos são munícipes de 
Santos. Os demais são usuários 
de cidades vizinhas, que buscam 

assistência no equipamento de 
saúde da Vila Mathias. Dados 
registrados em maio deste ano 
indicam que, do total de 17.211 
atendimentos realizados no mês, 
69% foram para pacientes de San-
tos, e o restante de São Vicente, 
Cubatão, Praia Grande, Guarujá e 
outras cidades.

raio x e de eletrocardiograma. No 
campo dos procedimentos, como 
inalação, sutura, imobilização e 
curativos, foram 50.477 no período. 
Em comparação com o PS Central, 
a UPA atende praticamente o dobro 
de pacientes. Em 2015, o antigo PS 
contabilizou 109.903 atendimentos, 
contra a média de 200.000 por ano 
na nova UPA.

Além da questão quantitativa, 
a Unidade de Pronto Atendimento 
Central tem batido todas as metas 
qualitativas, conforme números 
apresentados em 31 de maio, du-
rante audiência pública na Câmara 

Municipal de Santos. “Consegui-
mos atingir 100% das metas con-
tratuais no primeiro quadrimestre 
de 2017, tanto em relação ao vo-
lume de pacientes atendidos como 
nas questões relacionadas à satisfa-
ção dos usuários. Toda a equipe da 
unidade está de parabéns, pois tem 
trabalhado muito para dar conta 
do grande volume de pacientes 
que têm buscado a UPA”, ressal-
ta a gerente da unidade, Zilvani 
Guimarães, que detalha: “Quando 
assumimos a UPA, o planejamen-
to era para realizar, em média, 600 
atendimentos por dia. Entretanto, 

empregador.
A CIPA é regida pela Norma 

Regulamentadora Nº 5 (NR-5) 
da Portaria 3.214/78 do Ministé-
rio do Trabalho e Emprego. Tem 
como objetivo ser a ferramenta 
mais importante dos trabalhadores 
para tratar da prevenção de aciden-
tes do trabalho, das condições do 
ambiente e de todos os aspectos 
que afetam a saúde e a segurança 
do colaborador.

“A equipe da CIPA é composta 
por profissionais de diversas áreas 
de atuação. Por essa razão a impor-
tância da capacitação realizada pelo 

SESMT, para que todos tenham 
acesso aos conteúdos necessários e 
estejam aptos a exercer o mandato 
com segurança”, informa o técnico 
em Segurança do Trabalho do SES-
MT-FUABC, Leandro Avelino.

Entre os temas abordados no 
treinamento da UPA Rodeio cons-
taram “Definição de Acidentes de 
Trabalho”, “O que é CIPA?”, “Le-
gislação trabalhista – C.F / CLT / 
NRs / Leis trabalhistas”, “Ferra-
mentas da qualidade na investigação 
de acidentes do trabalho”, “Agentes 
Ocupacionais, Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) e Análise 

Preliminar de Risco (APR)”, “Mapa 
de risco, estudo do ambiente e das 
condições de trabalho”, “Prevenção 
e combate a incêndio”, “Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DSTs), 
noções sobre a Síndrome da Imu-

nodeficiência Adquirida (AIDS) 
e medidas de prevenção”, “Me-
todologia de investigação de aci-
dentes e doenças do trabalho”, e 
“Plano de trabalho e cronogra-
ma anual”, entre outros.

PM Santos/Susan Hortas



www.fmabc.br 15

Idosas atendidas em São Mateus vão à 
estreia do Corinthians no ‘Brasileirão’

Programa de Acompanhamento de Ido-
sos (PAI) de São Mateus, na Zona Leste da 
Capital, levou no dia 13 de maio 40 mães ido-
sas para assistir e participar do jogo entre Co-
rinthians x Chapecoense. A partida marcou 
a estreia da equipe paulista no Campeonato 
Brasileiro, na Arena Corinthians, em Itaque-
ra. A iniciativa, que teve apoio e parceria do 
clube, homenageou as pacientes idosas do 
programa no Dia das Mães, com foco no in-
centivo à recreação, melhoria da autoestima, 
qualidade de vida e inclusão social.

Atualmente o PAI atende 120 idosos na 
região, sendo 98 mulheres. Participaram do 
evento 40 mães que têm entre 60 e 90 anos. 
Os atendimentos do programa são domici-
liares e realizados por médicos, enfermeiros, 
cuidadores e assistentes sociais. A equipe 
também dispõe de carro e motorista para 
transporte das pacientes. Para participar da 
atividade de sábado, que durou o dia inteiro, 
as equipes selecionaram as pacientes com 
maior estabilidade clínica, uma vez que há 
idosas acamadas, com redução de mobili-
dade, Alzheimer, hipertensão, diabetes, en-
tre outras patologias. A maioria das mães 
idosas, fragilizadas, residem sozinhas e tem 
pouco envolvimento familiar. Por isso, de-
vido à carência afetiva, constroem vínculos 
estreitos com a equipe do PAI.

No dia do passeio, o próprio ônibus do 
clube buscou as mamães idosas em São Ma-
teus. A programação consistiu em visitar a 
sede social do clube e o Memorial do Corin-

thians, no Parque São Jorge, onde também 
foi oferecido café da tarde. Em seguida, fo-
ram transportadas à Arena Corinthians, em 
Itaquera, para conhecerem o estádio, vestiá-
rios e interagirem com jogadores e comissão 
técnica. Na hora do jogo, as pacientes fica-
ram alocadas no setor mais nobre da Arena, 
a ala oeste. Cinco profissionais supervisio-
naram a visita, entre eles coordenação, cui-
dadores e enfermeiros.

AME SANTO ANDRÉ
Colaboradores do Ambulatório Médico 

de Especialidades (AME) de Santo André ti-
veram um dia especial em 12 de maio. Em 
comemoração pelo Dia das Mães, foram con-
feccionados presentes por um grupo de cola-
boradoras, além de decoração na entrada de 
funcionários do ambulatório. A distribuição 
da lembrança foi feita pela funcionária Maria 
Ferreira Gomes, acompanhada por abraço 
aconchegante em todos os funcionários dire-
tos e indiretos.

FRANCISCO MORATO
A Comissão de Humanização do Hos-

pital Estadual de Francisco Morato realizou 
em 12 de maio comemoração pelo Dia das 
Mães, quando foram entregues botões de 
rosas às pacientes internadas na Maternida-
de e na Unidade de Terapia Intensiva Pedi-
átrica. Na UTI Neonatal, as mães recebe-
ram as rosas e um quadro carimbado com 
o pezinho do bebê.

COMPLEXO IRMÃ DULCE
O Dia das Mães foi marcado por várias 

celebrações no Complexo Hospitalar Irmã 
Dulce, contando com apresentações musicais 
e presentes à mãe do primeiro bebê nascido 
no domingo, 14 de maio. Na Unidade de Alta 
Complexidade em Cuidados ao Portador de 
Doença Renal Crônica e Terapia Renal Subs-
titutiva (Nefro-PG), seresta e personagens 

vestidos de coração animaram os pacientes. 
Já na Maternidade do Hospital Municipal, a 
Comissão de Humanização e a Gerência Ge-
ral de Enfermagem do Irmã Dulce organiza-
ram uma apresentação musical com o Coral 
da Igreja Presbiteriana de Praia Grande, de 60 
vozes. O grupo musical também percorreu 
outras alas, a fim de se apresentar para mães 
internadas, acompanhantes e funcionárias.

CHM promove evento sobre ‘Dia Mundial do Meio Ambiente’
O Centro Hospitalar Municipal de San-

to André, recentemente batizado de Dr. 
Newton da Costa Brandão, organizou em 
29 de maio ações em alusão ao Dia Mun-
dial do Meio Ambiente, comemorado em 
5 de junho. Às 11h30, duas árvores foram 
plantadas em frente ao pronto-socorro da 
unidade – “Palmito Jussara” e “Fruta do 
Sabiá”. Na parte da tarde ocorreu ofici-
na de reciclagem com os funcionários do 
hospital. A iniciativa foi coordenada pelo 
setor de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde do CHM.

A artista plástica Cristina Passaret-
ti respondeu pela oficina, que utilizou 
materiais recicláveis para produção de 
porta-lápis. No evento também foram 
expostos brinquedos da Sucatoteca do 
Parque Escola, produzidos com mate-
riais do hospital previamente separados, 

como lacre plástico dos frascos de medica-
ção, capa protetora de plástico de agulhas 
em geral, lacres de tubos plásticos, entre 
outros. A separação dos materiais é feita 
por uma funcionária da Enfermagem, que 
classifica os itens, acondiciona-os e depois 
faz o encaminhamento para o setor do ge-

FUNDAÇÃO DO ABC

Na Fundação do ABC, a equipe do 
Programa Meio Ambiente e Sustentabi-
lidade, da Diretoria de Qualidade, come-
morou o Dia Mundial do Meio Ambiente 
com a entrega de uma muda de crotalária 
e um bloco de notas feito com papel re-
ciclado a todos os funcionários da sede 
administrativa, inclusive os da Central de 
Convênios.

Pesquisas indicam que a Crotalaria 
breviflora atrai a libélula, que é conside-
rada inseto predador do Aedes Aegypti. 
A libélula adulta se alimenta do mosquito 
da dengue e também coloca seus ovos em 
água parada, a exemplo do Aedes. Entre-
tanto, as larvas da libélula se alimentam 
das larvas do mosquito da dengue, elimi-
nando o foco de transmissão no local.

renciamento de resíduos.
Para que as iniciativas tenham êxito é 

fundamental ter a adesão dos funcioná-
rios, que são constantemente sensibiliza-
dos quanto à importância de adotar práti-
cas sustentáveis em um serviço de saúde. 
“É nítido o engajamento dos funcioná-
rios, não só no ambiente hospitalar, como 
também ambiental. Trata-se de uma ins-
tituição centenária, históricamente muito 
significativa para a população do municí-
pio. Esses aspectos de conscientização e 
engajamento propiciam o surgimento de 
pessoas multiplicadoras entre os nossos 
colaboradores. O objetivo, sempre, é a 
busca incessante da qualidade de vida hu-
mana e ambiental”, comenta a responsável 
pelo setor de Gerenciamento de Resíduos 
de Serviços de Saúde do hospital, Melissa 
Moraes Amaral.

Mães idosas de São Mateus conheceram a sede  
social e o Memorial do Corinthians Complexo Irmã Dulce

AME Santo André Francisco Morato

Na Fundação do ABC, os gestores ambientais José 
Alexandre Filho e Pedro Charles entregam lembrança  

à gerente Financeira, Gislene Teles.
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Medicina ABC recebe exposição fotográfica
‘Nascimento tem hora certa, não hora marcada’

COMEX traz espetáculo teatral "Pássaro com Cabeça de Mulher"

O campus universitário da 
Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC), em Santo André, será 
palco até o final de junho da expo-
sição fotográfica “Nascimento tem 
hora certa, não hora marcada”, or-
ganizada pelo grupo MaternaMen-
te ABC. Ao todo são 46 fotos reais 
das mais diversas situações de par-
tos naturais, legendadas com relatos 
das famílias sobre a experiência.

A exposição é uma iniciativa da 
Comissão de Extensão da FMABC 
e tem entrada gratuita. Está insta-
lada no piso térreo do Prédio Cen-
tral da FMABC (Av. Lauro Gomes, 
2.000, Vila Sacadura Cabral, Santo 
André - SP), com horário para vi-
sitação das 8h às 21h, de segunda 
a sexta-feira.

“Todos os anos, cerca de 15 
milhões de crianças nascem pre-
maturamente no mundo. Além de 
estar fortemente relacionada com a 
mortalidade neonatal, a prematuri-
dade traz consequências negativas 
para a saúde e o desenvolvimento 
dessas crianças, o que, por sua vez, 
impacta a família, a comunidade, 
e constitui um problema de saú-
de pública”, explica a doutora em 
Saúde Pública pelo Departamento 
de Saúde Materno-Infantil da Uni-
versidade de São Paulo (USP) e 
membro do grupo MaternaMente 
ABC, Deborah Delage. Segundo a 
especialista, a atividade na FMA-
BC pretende incitar o debate so-
bre as causas e consequências dos 
nascimentos prematuros “numa 
perspectiva social, com enfoque 
nas relações de gênero”.

A Comissão de Extensão 
da Faculdade de Medicina do 
ABC (COMEX-FMABC) re-
cebeu em 9 de junho, no hall 
do Prédio Central, o espetácu-
lo teatral “Pássaro com Cabeça 
de Mulher”. A Coletiva de Te-
atro Feminista, formada pelas 
artistas Lídia Moura, Lígia He-
lena e Talita Araújo, apresentou 
performances, diálogo com o 

público e improvisação em jazz. O 
espetáculo, organizado com apoio 
do Coletivo Feminista da FMA-
BC, questionou o patriarcado e a 
opressão que envolve gênero, clas-
se e raça na sociedade atual.

Segundo Silmara Conchão, vice-
coordenadora da COMEX e profes-
sora da disciplina de Saúde Coletiva, 
o objetivo da ação é agregar valor 
para a formação dos jovens. “Quise-

mos fazer algo mais propositivo. Dar 
uma visão social, igualitária e huma-
nizada aos nossos alunos a partir de 
uma linguagem lúdica e artística”, 
diz. Participaram da atividade alunos 
dos cursos de Medicina, Enferma-
gem e Terapia Ocupacional. Após a 
apresentação, o grupo teatral, alunos 
e professores realizaram debate no 
Salão Nobre da FMABC sobre os 
temas abordados. 

Com entrada gratuita, mostra organizada pelo grupo MaternaMente ABC ficará no campus universitário, em Santo André, até o final de junho

AULA ABERTA
A exposição fotográfica “Nasci-

mento tem hora certa, não hora mar-
cada” teve início em 25 de maio na Fa-
culdade de Medicina do ABC, como 
parte da Semana Internacional pelo 
Respeito ao Nascimento (SMRN). 
A data é organizada anualmente pela 
European Network of Childbirth As-
sociations (ENCA) e, nacionalmente, 
promovida pela entidade Parto do 
Princípio - Mulheres em Rede pela 
Maternidade Ativa – uma rede de 
mulheres usuárias do sistema de saúde 
brasileiro que luta pela promoção da 
autonomia das mulheres, tendo como 
principal eixo de atuação a defesa e a 
promoção dos direitos sexuais e repro-
dutivos da mulher, em especial no que 

se refere à maternidade consciente.
O lançamento da exposição na 

FMABC foi realizado pelo grupo Ma-
ternaMente ABC, que integra a inicia-
tiva Parto do Princípio e, desde 2009, 
atua na região do ABC Paulista na luta 
por melhorias na assistência à gesta-
ção, parto, aborto e puerpério. A oca-
sião foi marcada por aula aberta com 
a Dra. Deborah Delage, que colocou 
em discussão temas como prematu-
ridade, evidências e gênero. Participa-
ram do encontro professores da facul-
dade, alunos da residência médica em 
Medicina de Família e Comunidade, 
além de estudantes de graduação dos 
cursos de Medicina, Gestão em Saúde 
Ambiental, Terapia Ocupacional, en-
tre outros convidados.

REDUÇÃO DA 
MORTALIDADE

Em 28 de maio comemora-se 
o Dia Internacional de Luta Pela 
Saúde da Mulher e o Dia Nacional 
de Redução da Mortalidade Mater-
na. De acordo com o Ministério da 
Saúde, as datas têm como objetivo 
chamar a atenção e conscientizar a 
sociedade sobre os diversos proble-
mas de saúde e distúrbios comuns na 
vida das mulheres. Trata-se de mo-
mento para reforçar a importância 
da assistência à saúde das mulheres 
e de manter os exames preventivos 
sempre em dia nas diferentes fases 
da vida – em especial na gravidez e 
no puerpério, para reduzir a taxa de 

mortalidade materna.
De acordo com o Ministério da 

Saúde, a morte materna é o óbito 
de uma mulher durante a gestação 
ou até 42 dias após o término da 
gestação, independentemente da 
duração ou da localização da gra-
videz. É causada por qualquer fa-
tor relacionado ou agravado pela 
gravidez ou por medidas tomadas 
em relação a ela. Não é considerada 
morte materna a que é provocada 
por fatores acidentais ou inciden-
tais. Hipertensão, hemorragia, as 
infecções puerperais, as doenças do 
aparelho circulatório complicadas 
pela gravidez, parto e puerpério e o 
aborto são as cinco principais cau-
sas de morte materna.


